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Introdução

O MTA (Mineral Trioxide Aggregate) foi introduzido 
no mercado odontológico em 1993 por Torabinejad 
(Universidade de Loma Linda), com a indicação de uso 
primária em reparo de perfurações laterais em canais 
radiculares e selamento de áreas apicais. Atualmente 
suas indicações são variadas, persistindo como 
desvantagens o longo tempo de trabalho e dificuldade 
de manipulação1.

Tal material consiste de um pó de partículas 
finas, cujos componentes principais são silicato de 
tricálcio, aluminato tricálcio, óxido tricálcio e óxido de 
silicato, sendo o tempo de trabalho do mesmo de 3 a 4 
minutos e o tempo de presa de 3 a 4 horas2. O pH no 
momento da espatulação é de 10,2, modificando para 
aproximadamente 12,5 após a presa, conferindo-lhe 
assim ação antimicrobiana. Há ainda possibilidade do 
MTA promover a regeneração tecidual no local de sua 
inserção3.

  Adicionalmente, o MTA tem se destacado devido às 
vantagens frente aos outros materiais seladores como, 
por exemplo, a biocompatibilidade e a possibilidade 
de uso em situações com presença de umidade4. 
Importante considerar que a resistência mecânica 
também exibe direta relação com o desempenho 
clínico, como no caso do MTA.  

  Na terapia endodôntica, agregam-se 
procedimentos mecânicos e uso de substâncias 
químicas visando a remoção de patógenos e compostos 

químicos que sejam lesivos aos tecidos vivos, 
alterando o processo de reparo. Soluções baseadas em 
hipoclorito de sódio tem considerável tempo de uso, 
com resultados positivos, havendo ainda a alternativa 
do uso de soluções de clorexidina5.    

Entretanto, as informações sobre o efeito de tais 
substâncias sobre o MTA ainda são escassas. Ainda, 
ao ser utilizado em casos de perfuração radicular, 
invariavelmente o MTA fica exposto a tais substâncias 
irrigadoras.

Face ao exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar 
a influência de soluções irrigadoras sobre o MTA cinza 
Angelus®, mediante avaliação da resistência à tensão 
de compressão e análise qualitativa da morfologia 
de superfície em fotomicrografias obtidas por MEV 
(Microscopia Eletrônica de Varredura).

Material e Métodos

As matrizes foram obtidas com o uso de dispositivos 
de alumínio compostos por um anel e uma base com um 
pino centralizado e que possuía as medidas pretendidas 
para o corpo-de-prova. Depois de posicionadas 
estas peças, fez-se a inserção de silicone por adição 
(Splash L - Discus Dental) para que preenchesse o 
anel e copiasse o pino cilíndrico. Removia-se então 
o anel de alumínio com o silicone já polimerizado em 
seu interior, obtendo-se assim as matrizes de silicone 
(figuras 1A, 1B). Trinta corpos-de-prova cilíndricos 
foram preparados nas citadas matrizes de silicone 
denso polimerizados por condensação, com cavidades 
centralizadas e cilíndricas de dimensões 2 e 4 mm para 
diâmetro e altura (figuras 1C e 1D), para todos os grupos. 
O material (MTA Cinza Angelus - lote 2302 - Angelus 
Ind. de Produtos Odontológicos S/A, Londrina-PR) foi 
manipulado em condições padronizadas (temperatura 
de 25±2°C e umidade relativa do ar em 55%), utilizando 
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proporção recomendada pelo fabricante. A quantidade 
de pó determinada em balança de precisão e o volume 
de líquido dispensado com o uso de uma micropipeta.

Figuras 1A, 1B, 1C e 1D 

O material foi inserido na matriz em reduzidas 
porções com auxílio de espátula de inserção e 
condensador de amálgama, objetivando minimizar as 

falhas internas. As cavidades foram preenchidas com 
excesso, sendo aplicada tensão vertical constante 
de aproximadamente 3MPa por 1 minuto, visando 
a padronização da pressão de condensação6. O 
material extravasado foi cuidadosamente removido 
e as matrizes preenchidas foram mantidas em 
recipiente sob temperatura de 37°C e umidade 
relativa de 100% por 72 horas. Após armazenagem, 
os corpos-de-prova foram removidos das matrizes de 
silicone e inspecionados para verificação de possíveis 
irregularidades superficiais, que causariam o descarte 
do mesmo.

  Em seguida, os corpos-de-prova de cada grupo 
experimental (n=10) foram imediatamente mergulhados 
por 1 hora nas seguintes soluções:

Grupo C: Controle - mergulhados em soro 
fisiológico

o   Grupo MC: mergulhados em solução de 
clorexidina a 2 %

o   Grupo MH: mergulhados em solução de 
hipoclorito de sódio 2,5%

  Foi realizado o enxague em água destilada e 
deionizada por 5 minutos e mantendo-se os corpos-
de-prova em recipiente com 100% de umidade relativa 
até o ensaio mecânico. Para o teste, foi utilizada uma 
máquina de ensaios mecânicos (Instron, modelo 4410, 
Norwood, MA, USA) com velocidade de 0,5 mm/min 
para o deslocamento do travessão, registrando-se em 
MPa os valores de resistência máxima à tensão de 
compressão. 

Adicionalmente, foram confeccionados mais dois 
cilindros de iguais dimensões para cada grupo e que 
foram submetidos aos procedimentos experimentais 
descritos para cada grupo, sendo armazenados em 
recipiente com 95% de umidade relativa.  Estes foram 
avaliados em Microscópio Eletrônico de Varredura 
modelo EVO 40 (LEO), optando-se pelo uso de baixo 
vácuo (0,05 a 2,0Torr) na região do eletrodo, coluna 
e câmara de espécimes7,8, bem como geração de 
imagens com uso de detector de elétrons secundários 
(SE1). As imagens geradas foram gravadas em arquivo 
no formato TIFF (Tagged Image File Format) para evitar 
erros causados por compressão digital de imagens, 
geração de ruído e distorção. Foram selecionadas 
áreas dos corpos-de-prova que fossem representativas 
da maior parte da superfície analisada.

    Os valores originais obtidos no teste de 
resistência à compressão foram submetidos à análise 
de variância, considerando o modelo com um fator (meio 
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de imersão) e α = 0,05, sendo o resultado descritivo 
apresentado no apêndice. Foi utilizado o software 
Microsoft Excell® com suplemento Ferramentas de 
Análise, contido no Microsoft Office 2003®.

Resultados

Após a obtenção dos valores de resistência à 
tensão de compressão e tratamento estatístico dos 
mesmos, observou-se a inexistência de diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos 
avaliados, como descrito na tabela 1: 

Tabla 1: Grupos experimentais, valores médios de 
resistência à compressão e desvio-padrão em função 
dos meios de imersão 

Seguem as fotomicrografias utilizadas nas 
análises qualitativas envolvendo a superfície dos 
corpos-de-prova. Na figura 2 nota-se a presença de 
cristais cúbicos com maior variedade de tamanhos 
e maior proximidade, aumentando a compactação 
na superfície, características estas que ficam mais 
evidentes sob maior aumento (figura 3).

FIGURA 2  FIGURA 3

Nas fotomicrografias relativas ao grupo MC, 
evidencia-se o maior preenchimento e recobrimento 
parcial dos cristais cúbicos e das lacunas se comparado 
ao grupo C (figura 4). Vê-se ainda com maior ampliação 
(figura 5) que ainda permanecem lacunas na superfície, 
compatíveis com dissolução de fases menos estáveis. 
Tais áreas apresentam-se menos coesas, sugerindo-se 
que possam propiciar menor resistência mecânica9.

FIGURA 4    FIGURA 5

As fotomicrografias relativas ao grupo MH 
exibiram menor presença de lacunas ao longo da 
superfície analisada (figura 6) e maior presença de 
cristais cúbicos de menor tamanho presentes entre os 
cristais maiores (figura 7), aumentando assim o fator 
de empacotamento e a estrutura resultante. Propicia 
tal fato a distribuição mais esparsa de partículas 
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do MTA Cinza Angelus em relação ao tamanho das 
partículas. Contudo, tal caraterística pode influenciar a 
homogeneidade do material recém-manipulado6.

FIGURA 6     FIGURA 7

Discussão 

Os materiais odontológicos encontram-se em 
constante evolução, devendo o uso clínico ser precedido 
por maior conhecimento de suas propriedades 
físico-químicas e biológicas10. Dentre estes, o MTA 
destaca-se em função do excelente reparo propiciado, 
biocompatibilidade e tolerância à umidade1, 2, 4, 11. 
Adicionalmente, exibe capacidade de selamento de 
perfurações com padrão aceitável, com a vantagem da 
radiopacidade propiciada pelo óxido de bismuto12.

Características relacionadas à resistência 
mecânica pode não ser um fator de primeira importância 
quando um material é inserido em cavidades que não 
originalmente suportam diretamente altas tensões 
(Ex.: retrobturação). Todavia, há de se considerar que 
em situações como perfurações de furca em molares 
e capeamentos pulpares diretos, essa carga poderá ser 
significativa devido às cargas oclusais13. No presente 
estudo, a resistência à compressão foi selecionada 
na intenção de representar situações clínicas em que 

é gerada sobre o MTA. Primou-se ainda pela diretriz 
de que o uso de correta metodologia em ensaios 
laboratoriais exibe direta relação com a padronização 
e validade dos resultados14.

Denota o exposto acima os cuidados com o uso 
de matrizes de silicone, minimizando a ocorrência de 
defeitos na superfície do corpo-de-prova, em especial 
por facilitar a remoção após a presa, em especial se 
comparado ao uso de matrizes rígidas metálicas ou 
em polímero. Nos testes de resistência à compressão, 
a presença de falhas internas e externas podem levar 
a ocorrência de tensões complexas. Assim, caso o 
espécime seja muito curto, as distribuições de forças 
tornam-se complexas e, caso seja muito longo, poderá 
ocorrer deformação por flambagem, devido à flexão. 
Admite-se que o cilindro deve exibir altura que seja 
duas vezes o diâmetro para que os resultados sejam 
satisfatórios15.

Pelo fato do MTA apresentar um tempo de presa 
prolongado, clinicamente solicita-se aos pacientes que 
evitem esforços mastigatórios no local pelo menos por 
4 horas após o tratamento. Pesquisas confirmaram 
que em casos de perfurações intraradiculares, a 
colocação do MTA deve ser realizada via canal radicular 
com o auxílio de um porta-amálgama e suavemente 
comprimido com bolinhas de algodão úmidas, 
permanecendo pelo período de 3 a 4 horas16, 17. 

      Nota-se que nas pesquisas que abordam a 
relação entre a inserção e resistência mecânica do 
MTA18-20, há a menção frequente do tempo de 72 
horas que deve ser aguardado para que o material 
apresente valores satisfatórios de resistência mecânica 
e resistência ao deslocamento, possibilitando assim a 
execução de tratamentos subsequentes.    

Neste estudo, os valores médios de resistência 
à compressão (em MPa) foram 69,24, 64,04 e 71,15 
respectivamente para os grupos C, MC e MH. Tais 
valores diferem de descritos na literatura, como a 
citação de que o MTA exibiu valor de 40 MPa após 
aproximadamente 21 dias da manipulação, elevando 
para 67 MPa, valor este comparável ao do IRM e Super 
EBA21. O fabricante do produto avaliado (MTA Cinza - 
Angelus) descreve o valor de 42 MPa para a resistência 
à compressão após 28 dias. Não obstante,  encontram-
se na literatura valores médios de 70MPa para o MTA 
cinza19, sendo este similares aos aqui obtidos. 

 Face às variações encontradas nos valores 
de resistência à compressão, como descritos, deve-
se considerar os diferentes protocolos que os autores 
utilizaram, como o uso ou não de meios de imersão. 
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Tem-se que a reação de presa do MTA é extremamente 
susceptível ao meio em que ocorre, às substâncias 
químicas presentes e valores de pH22-24.

Buscando similaridade entre o ensaio laboratorial 
e atuação clínica, foram utilizadas no presente estudo 
soluções de clorexidina à 2% e o hipoclorito de sódio 
à 2,5% com tempo de imersão de 1 hora. Apesar das 
limitações quando se busca simular uma situação 
clínica, tal procedimento foi feito com o intuito 
de simular situação clínica na qual o MTA fosse 
exposto a tais substâncias em etapas do tratamento 
endodôntico5, 25. Estas substâncias, seja pela 
composição ou  pH, ocasionam alterações de sua 
forma estrutural e morfologia de superfície do MTA8, 
17, 24, fato ocorrido neste estudo.

Pesquisas com metodologia similar descreveram a 
formação de cristais cúbicos no MTA, quando exposto a 
solução com pH neutro, fato este que corrobora com os 
resultados do presente estudo. Contudo, há descrição da 
presença de cristais aciculares, fato não observado nas 
condições experimentais aqui presentes. Diferenças no 
tipo de MTA utilizado e metodologia podem constituir 
uma hipótese para tais diferenças17, 26.

A análise das fotomicrografias referentes ao 
grupo controle (figuras 2 e 3) exibiram imagens 
características de cristais cúbicos e compactos, com 
largura aproximada de 5µm e variações em tamanho e 
forma, observações condizentes com a literatura27, 28. 
Na figura 3 vê-se que os cristais cúbicos apresentam-
se justapostos, sem a presença de camada amorfa 
recobrindo-os.

 Já na figura 5 vê-se que ainda permanecem 
lacunas na superfície, compatíveis com dissolução 
de fases menos estáveis, relacionadas com menor 
resistência mecânica9.  Todavia, o fato de ocorrerem 
em pequenas regiões esparsas faz com que não sejam 
representativas a ponto de influenciar na resistência à 
compressão, fato comprovado pelo ensaio mecânico 
realizado. 

 As fotomicrografias relativas ao grupo MH 
exibiram menor presença de lacunas ao longo da 
superfície analisada (figura 6) e maior presença de 
cristais cúbicos de menor tamanho presentes entre os 
cristais maiores (figura 7), aumentando assim o fator 
de empacotamento e a estrutura resultante. Propicia 
tal fato a distribuição mais esparsa de partículas 
do MTA Cinza Angelus em relação ao tamanho das 
partículas. Contudo, tal caraterística pode influenciar a 
homogeneidade do material recém-manipulado6.

Apesar da ação das substâncias irrigadoras não 
terem alterado os valores de resistência à compressão, 
o desempenho clínico de um material alicerça-se em 
conjunto de propriedades satisfatórias, atuando de 
modo sinérgico. Há necessidade de avaliações que 
envolvam as relações de superfície nas condições 
testadas, visando esclarecer se tais alterações afetam 
a interação com outros materiais restauradores e a 
resistência mecânica em longo prazo.

Conclusiones
Frente às condições experimentais, pode-se 

concluir que:

•  Não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos experimentais em função 
do meio de imersão para a resistência à compressão;

•   A análise das fotomicrografias (MEV) mostrou 
variação na superfície, com padrão similar entre grupos 
C e MH, ocorrendo estrutura granular somente no MC.
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